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CSŐDTÖRVÉNY SZERINTI MEGTÁMADÁS VERSUS JÓERKÖLCSBE 
ÜTKÖZÉS MIATTI SEMMISSÉG 

A Kúria egy friss határozatával ismét egyértelművé tette, hogy a 
jóerkölcsbe ütközés, mint semmisségi ok csak kisegítő jogcímként 
alkalmazható a jogszabályokban nem nevesített, de a társadalmi 
értékítéletbe, az általánosan elfogadott erkölcsi normákba ütköző 
szerződések esetén. 
Felmerül a kérdés, hogy mit jelent ez a gyakorlatban és mire 
figyeljünk nagyon a szerződések megtámadása esetén? A témáról 
részletesebben olvashat ide kattintva. 

MAGASABB ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS TOVÁBB NÖVEKVŐ 
LAKÁSÁRAK? 

Közel 2 és fél év múlva már csak olyan épületek kaphatnak 
használatba vételi engedélyt mind Magyarországon, mind pedig az 
Európai Unió más tagállamában, amelyeknek az 
energiafelhasználása közel nulla. 
A 2010-ben hatályba lépett EU-s irányelv célkitűzése az volt, hogy 
az Európai Unióban 2021. után csak olyan épületek épüljenek, 
amelyeknek az energiaigénye közel nulla. Az irányelv vonatkozó 
szabályai szerint közel nulla energiaigényű épületnek kell tekinteni 
az olyan igen magas energiahatékonysággal rendelkező épületet, 
amelyben a felhasznált közel nulla vagy nagyon alacsony 
mennyiségű energia jelentős részben megújuló forrásokból 
származik, beleértve a helyszínen, vagy a közelben előállított 
megújuló forrásokból származó energiát is.  A témáról 



részletesebben olvashat ide kattintva. 

GDPR: KIT NEVEZZÜNK KI ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNEK?  

2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió új általános 
adatvédelmi rendelete (GDPR). Sok társaságnak sikerült a 
jogszabályi megfelelést eddig az időpontig megvalósítania, de 
nagyon sok cég, szervezet esetében a teljes megfelelés  érdekében 
még komoly változtatásokat, fejlesztéseket kell végrehajtani. A 
felkészülési fázisban szerzett tapasztalatok okán a szakmai 
diskurzusban is kezdik átvenni az olyan kérdéskörök a hangsúlyt, 
amik a GDPR szerinti működés praktikus oldalát fogják meg. Ebbe 
a tendenciába illeszkedik a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságának (NAIH) nemrég közzétett 
adatvédelmi reformmal kapcsolatos állásfoglalása, ami azt 
vizsgálja, hogy a GDPR milyen kritériumokat határoz meg az 

adatvédelmi tisztviselők tekintetében. A témáról részletesebben 
olvashat ide kattintva. 

LAW EURÓPAI KONFERENCIA STOCKHOLM 

Ismét egy kiemelkedő szakmai színvonalú konferenciát szervezett 
május 24-26 között a Lawyers Associated Worldwide ügyvédi 
irodákat tömörítő világszervezete, melynek kizárólagos magyar 
tagja a KRS Ügyvédi Iroda. A konferencián olyan nem jogszakmai, 
ám az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálását segítő témákról is 
szó esett, mint a bitcoinnal kapcsolatos ügyletek jogi- és adójogi 
vonatkozásai vagy például a „metoo” jelenség hatása az 
ügyfélkezelésre és irodaműködtetésre az eltérő kultúrájú 
jurisdikciókban. 

GDPR FELKÉSZÜLÉS - MÉG MINDIG NEM KÉSŐ! 

Elérkezett a bűvös határidő, május 25-e, mikortól kötelezően 
alkalmaznia kell az érintett vállalkozásoknak, szervezeteknek a 
GDPR szabályokat. Felröppentek a sajtóban olyan hírek, mely 
szerint a NAIH „elhalasztja” az érintett vállalkozások, szervezetek 
bírságolását nem megfelelés esetén, ami miatt talán sokan érzik 
úgy, hogy a témával nem is szükséges foglalkozni, majd csak akkor, 
ha a bírságolási moratórium lejár. Mindenképpen jó hír, hogy az 
érintetteknek egyelőre nem kell  bírságolási következményektől 
tartaniuk, mindazonáltal az egyre szigorodó adatvédelmi 
szabályozásnak történő megfelelés nem magyar találmány, 
világszerte egyre nagyobb szerepet kap az adatok helyes 

 

  



kezelésének megvalósítása. Lehet tehát, hogy a szabályoknak 
történő nem megfelelés egyelőre nem jár majd bírságolási 
következménnyel magyarországi viszonylatban, de mindazok 
számára akik külföldi partnerekkel dolgoznak, működnek együtt, 
külföldiek számára szolgáltatnak, értékesítenek mindenképpen 
versenyhátrányt fog jelenteni a jogszabályi előírásoknak történő 
nem megfelelés, különösen az európai térségben, ahol akár jogi 
következményei is lehetnek a nem GDPR kompatibilis 
működésnek.  

Eddigi átvilágítási és felkészítési tapasztalataink alapján pedig 
egyértelműen látszik, hogy az adatvédelmi szabályoknak történő 
megfelelésre való felkészülés a legtöbb esetben együtt jár üzleti 
folyamatok újragondolásával, újraszabályozásával, informatikai 
korszerűsítéssel, ami nagyon sok esetben hatékonyságnövelést 
eredményez a vállalkozásoknál. Fontosnak tartjuk tehát 
hangsúlyozni, hogy a jogkövet ő működés feltételeinek 
megteremtése mellett a GDPR szabályainak adaptálása  jó 
alkalom lehet az üzleti folyamatok átgondolására és  
hatékonyságnövel ő lépések megvalósítására.  

Szakértőink  számos rendezvényen igyekeztek és igyekeznek 
továbbra is segíteni a vállalkozók felkészülését, a felkészülés nem 
ért véget május 25-én, aki még nem foglalkozott a kérdéssel, 
annak sem késő. További rendezvényeinkért, szakmai cikkeinkért 
kövessék facebook oldalunkat, személyes tanácsadásért pedig 
keressenek bennünket bizalommal! 
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